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 1978 ףרמ -- 'בשוח השעמ,

 'עוצקלה ןויטנהמ
 תכירעב

 ?ןלה ןועדג ריד

 רפסמ .הנכותה תיישעת ףנע חתפתמ םינש רפסמ הזמ

 -חמה ינרצי לש הנכותב ןכו וזב וז תורחתמ תורבח לש בר

 םסרופש רקחמב .מ.ב.י תרבח לש הנכותב רקיעב ,םיבש

 ,(ךליאו 108 'סמ ףד ,1976 רבמצד שדוחמ) עהזהתַהְווסתְ"ב
 ,תויצקילפאה ימוחת לכב בשחמ תוינכות יפלא לע רפוסמ

 בשחמ תודיחי ילהנמש ןוויכ ,םהב ץופנו ךלוהה שומישהו

 -ומ הנכות תוליבחב שומישב בר ףסכ ךוסחל ןתינש םילגמ
 .תונכ

 שומישב תואצמנה 'תוינכות 250 קדב רכזומה רקחמה
 לע םתעד תא ,םישמתשמ לאשמ תרזעב ,עובקל הסינו בחרנ
 :תולאשה תא ללכ ןולאשה .םתושרבש הנכותה

 .הנכותה תוליעי 1

 .הנקתהה תולק

 .שומישה תולק

2 
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 .םייק דועית 4

 .הנכותה תא הציפמה הרבחה תרזע 5

 .דומילו לוגרת ת 6

 ,ןיוצמ -- 4 :רשאכ 4 דע 1-מ דוקיג לש םלוס עבקנ
 -- תיללכ הכרעה העבקנ ןכו עורג -- 1 ,ריבס 2 ,בוט -- 3
 .הנכותה תליבח לש תללוכ ןוצר תועיבש

 - :תואבה תוינכותה ורקסנ םיגותנ ידסמ לש חטשב

 . יסמ תועיבש

 תיללכ ןוצר תינכות םישמתשמ

 202035, 5010א876 246 4 3
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 לש רתויב ברה רפסמ לעב תינכותה יכ ןייצל ןיינעמ
 -יבח תמועל 3.5 לש ןויצ 'תלעב -- '10141, איה םישמתשמ
 = 29 ,קתסא = 30 :.מ.ב.י תורבח לש הנכותה תול
 .סז,/1 = 2.6 5

 הנשיה הסריגה איהש ,כפ0ַַ< תינכות אקוודש אילפמ
 תוליבחמ רתוי בר תודוקנ רפסמב התכז ,םינותנ דסמ לש
 שיו ךכתי .הפילחהל תודעוימה .מ .ב - תרבח לש הנכותה
 -מתשמה לש םייונישמ דחפהו הרגישה ,לגרהה תעפשה ןאכ
 ןיידע תושדחה תוינכותה לש תודליה תולחמש וא ,םיש
 ךומנ םוקמב ןתוא וגרד ןכלו םישמתשמה ןורכזב תוירט
 .רתוי

 רנא 8 ו תרושקתה תנכות חטש
 :תואבה תוינכותה תא ה

 בב סבר ממ ו הנכות תרבח םישמתשמ 'פמ תיללכ ןוצר תועיבש
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 דתמ שי .מ.ב .י תרבחלש םיא

 יפל | ,םהיתוינכותשו  ,הנכות תוליבח :

 .מ .ב .י 'תרבח תוינכותמ ןביטב תולפונ ןניא ,רקסה תואצו

 שומישמ (םידחפמ וא) םירהזנ ןיידע ץראב ונא ,תאז תו

 "ומ ונניא םיתיל .בשחמה ןרצי לש ןניאש הנכות תוליבחב =

 םיירלופופהש םינוש " םיקודיצ ונמצעל םיאצומו ,ךכב םיד |

 הנשנשכ הרקי המ ,אבא ןיא ולא תוינכותל :םה רתויב

 .דויצ ףילחנשכ וא הרודהמ =

 ספותו בוט הז קומינו) םינוש םינרצימ הנכות ברענשכ

 תולקת לע רבגתהל לכונ אלו ךבתסג ונא ,(דויצ יבגל בג

 .הנייהתו הדימב

 -תהו ,תעד לוקיש לע. םיארמה ,םייניצר טלחהב םיקומינ
 תואיצמה ךא .ןהילע םידקפומ ונאש תויעבל תיניצר תוסחיי
 םיבשחמה ינרצי ילודג י"ע תקפוסמה הנכותה ירוחאמ .הנוש
 לש הרקמב יוביג תתל תולגוסמה קנע תורבח םנמא 'תודמוע
 -תמ ,יוביג שמתשמל שורד ,הלילחו סח ,רשאכ לבא ,הלקת
 יסדנהמ לכ אל תולודגה תורבחב םגש תופוכת םיתעל ררב
 רסוח שי םימעפלשו הווש הדימב םיאיקבו םיקזח תכרעמה
 םג ןוכנ הז רבד בושו) תורבחה ךותב םיפגאה ןיב םואה
 תא םיאצומ ונא םימעפ הברהו ,(הנכות יבגל םגו דויצ יבגל
 לע רבגתהל ונמצע תוחוכב םיחרכומו םינוא ירסח ונמצע
 -המ םידמול ונא ןיא ךא .תויגכותל אבא ןיא וליאכ ,תויעב
 ונא ,הנכות תליבח תריחב ינפב ונא םידמוע בוששכו ,ןויסנ
 םישמתשמו םיראשנו "םיענכשמה,, םיקומינה תא םילעמ בוש
 .םיבשחמה ןרצי לש הנכותה תוליבחב
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 "'המיאה לגעמ,
 ביי האפ 0-8

 דיאה לגעמ,, תא ץורפל זיעהש םידדובה תומוקמה דחא

 .ןארידת תרבח לש בשחמה תדיחי אוה "המ

 -חהל םתוא ואיבהש םיעינמהו םנויסנ לע עומשל יִדכ
 להנמ ,תוטמ לאוי רמ םע ונשגפנ ,ועצבו ולביקש תוטל
 .החישל ,תפס6 לע הנוממה ,ץיבוקנמ ו'ג רמו ,בשחמה תדיחי

 עבראב םידגואמה םילעפמ 12-מ תבכרומ ןארידת תרבח

 .םידבוע 6,000-כ םיקסעומ םהבש ,תוביטה

 םיתוריש קפסל אוה ןארידת לש בשחמה תדיחי דיקפת
 .ןרצנוקה ילעפמ לכל להנימו .רוציי יאשונב

 תוברועמ הדובע תוצובקב תנגרואמ בשחמה תדיחי
 הצובק לכ רשאכ ,(םינתינכותו םיננכתמ ,תוטיש יחתנמ)
 -- :תרדגומ תוליעפ חטשל תיארחא
 ;רוציי תוכרעמ --
 ;שכרו יאלמ תוכרעמ --
 ;םדא"חוכו תוריכמ ,םיפסכ --
 ;םינותנ רגאמ --
 .הלעפה תוכרעמ --

 תא םימאתמ ,םינכרצה םע תורישי חטשב םילעופ םה

 .הדובעה ילהוגו תוטיש ,תושירדה

 :תודובעה עוציבל אבה דויצה דמוע םתושרל
 76816 ,370/145 םגד ,מ.ב כי תרבח תרצותמ בשחמ --

 ו .ןורכיז
 .11 לדומ ,3330 םגד ,תוקסיד יננוכ 8 --

 -   6םגד ,םייטנגמ םיטרס יננוכ 3420.
 . .תוספדמ 2 --
 .םיסיטרכ תארקמ --

 < ןפ-ו םיגצמ 40-כ לש 'תותליאש יכרצל תרושקת ךרעמו ---

 ,מ.ב. תרבח תרצותמ םה םיגצמהמ קלח ,תוספדמ

 .18'0 תרצותמ םבורו ,טיבלא תרבח תרצותמ קלח

 = -קנ 40 םהמ ,שיא 90-כ הנומ םינותנ דוביעל הדיחיה

 -ישו ארירתב םילעפומה םיכרעמה .םיליעפמ 12-ו תוינב
 ,ומצעלשכ ןיינעמ אשונ םה בשחמה תדיחי לש הדובעה תוט
 2 -ישב התשענש "הכפהמ,ל סחייתהל ינוצרב וז הריקסב ךא

 החלצהב התוא הרבעש) בשחמה תדיחי לש הדובעה תוט

 ,יטרואית אקווד ואלו ,ןיינע ואצמי םיברש חינמ ינא .(הבר

 .ןארידת תרבחב שכרנש חלצומה ןויסנב

 :7ב ודבע םה הנשכ ינפל דוע

 .05 הלעפה תכרעמ --
 .מ .ב .- תרבח לש אפ1/.1 םינותנ דסמ --

 ,.(םיפוסמ 34) [ותוססתה תרושקת 'תכרעמ --

 :םלצא םילעופ םויכ
 .%51/05 3616886 6. הלעפה תכרעמ --
 1041, םינותנ דסמ --
 .1ח6ע008 תרושקת ךרעמ --

 תדיחי ידבוע ירבדלש ,תונוש תורבח לש תוכרעמ שולש
 .רתויב תומיאתמכ (ךשמהב תוביסל סנכינ) ורחבנ בשחמה

 .תויעב אללו הינומרהב תולעופו םהיכרצל

 לע תוטלחהל םתוא ואיבהש (ץמואהו) תוביסה הלאו
 .ולא םיכרעמב שומישה

 םינשב ןארידתב קרפה לע הלע תרושקתה אשונשכ
 :מ .ב - תרבח לש 6108-ה תינכות תא וקדב םה ,3
 -רה .תוינכותה יתש תא וסינ םה .ת[ותוססתו-ה תינכות תאו
 לדוג :ןוגכ 6105-ה תינכותל רשקב וררועתה תולאש הב
 -ושת ןהילע לבקל ולכי אלש .'וכו הבוגת תוריהמ ,ןורכזה
 וחכנ םה םנויסנמ .מ .ב .י תרבח ישנאמ תויעמשמ דח תוב
 :ךזומוססמנזה תינכות לע טלתשהל לק רתוי הברהש תעדל
 דינימ איה השורדה םיבאשמה תומכו ,ןייוצמ הבוגתה ןמז
 לש הזמ ןורכז 1/4 ךרוצ תזתוססממ-ה ,םהירבדל .תילמ
 -פאב לבגומ 1וםגססתג-ה :תוושהל השקש ןבומכ .6105-ה
 קפסל תלגוסמה המצוע-תבר הטיש 0105-הש דועב ויתויורש
 ולא תוקידב רואל .תוחוקל לש בחר ןווגימ לש םיכרצה 'תא
 הלועפ תונש שולש ךשמבו ₪תוססתג-ב רוחבל וטילחה מה
 .וז םתריחב לע וטרחתה אל

 = ה ןה .תכרעמה תלדגהמ העבנ יונישל הביסה
 דומעל ולכי אל (פמ) טאסמ/1-ה ןהו (20) תזותוססתו
 -ושייה רפסמ ,(40) םיפוסמה רפסמ לש לדגו ךלוהה סמועב
 :ןוגכ תויצקנופ רסוחל ףסונב ,תותליאשה רפסמו םינ

 1,081081 4618%10ת9ם10

 56000087 1ת66אותש
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 .שאפז,/1-ב תורסחש

 .1//1-ל רובעל אוה םינותנה דסמ לש יעבטה יונישה
 .קדבנ הז ןויער ןכאו ,(וב תומייק .תורכזומה תויצקנופה)

 -עמ תחת ינויסנ םינותנ דסמ ומיקה "ןארידת,, ישנא
 -המ ,עוציבה ןמז ךשממ ומהדנ םה םהירבדלו פ1/,1-ה תכר
 ינפל היה רבדה) ושרדנש בשחמה יבאשממו שורדה ןורכז
 . .(םייתנש

 תלגוסמ התיה אל ז./1-ה תכרעמ ,ולא תוגורסח דבלמ
 :הרעה) תחא הגועבו תעב רתוי וא תוציחמ יתשמ ןכדעל

 5-06 השש אהא 2-5 5 %- השווה 6 קרלי פס \ ו

 "1978 ףרמ -- י'בשוח השעמ,,
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 ןויסנבש חינמ ינא :תאז עצבל תלגוסמ כ1/,1-ה תכרעמ םויכ
 -פואלו ןוויכל וגאד אל ,.מ .ב י לש תכרעמה יסדנהמ אוהה
 .(תכרעמה לש היצזימיט

 איהש ,188 תכרעמ תוסנל התיה האבה הביטנרטלאה
 05 תחת קר תלעופ וז תכרעמ .ע//1-ל יעבטה ךשמהה
 ' תנמ לע 05-ל רובעל הטלחהה םג הלפג הארנכ וז הדוקנבו
 לש תונורתיה תא לצנל ןכו ,1818-ב הדובעה תא רשפאל
 .םינותנה דסמל תוציחמ רפסמ תלעפה י"'ע רקיעב ,05-ה

 זאפ תכרעמ

 ןכ ןוצרב .התלוכיב המישרמ תכרעמ איה 1018-ה

 רבעמה תא ,תושורדה תובסהה יתש תא ןארידת ישנא ולחה

 ןארידת ישנא ורבע הנכהכ .1088-ל רבעמהו 05-ל 205-מ

 ד-יהה תיינבב הדובע הברה ועיקשה ,1א88 תכרעמב םיסרוק

 לכב ורמשיש םינותנה תיינבבו ,םינותנה דסמ לש תויכר

 תודשהו תוחתפמה תא ורידגה ,תכרעמה לש טנמגסו טנמגפ

 תוכרעמ ונבו ,םינותנה דסמב שופיחו השיג שרדת םהיבגלש

 תעדל וחכנ המ תפוקת רחאל ,ךא .1888-ב ודבעש תוינויסנ

 -תה תובר תויעב .ךרדה תיצחמ תא ורבע אל ןיידע םהש

 .תכרעמה לע טלתשהל דואמ השקש םהל ררבתהו ,וררוע

 -עמה תמקהב םהל רוזעל םידעוימ ויהש .מ .ב = תרבח ישנא

 האטבתה םתרזע .הז ךרעמב קיפסמ ערי ילעב ויה אל ךר

 דימת אלש תוצע ןתמבו תורפס לש תומירע תאבהב רקיעב

 -לנ םהש השגרה התיה .שמתשמה לש םיכרצה תא ומאת

 -שהל ןויסנב ,הנכותה בתוכ לש עויס אלבו ,םמצעב םימח

 אלש תויצפוא דואמ הברה תלעב ,הבחר תכרעמ לע טלת

 לש תועמשמה תא קוידב ןיבהל שי .חוקל לכל תושרדג ןלוכ

 ,תכרעמה תלועפ לע םתעפשהו רטמרפ לכ לשו היצפוא לכ

 ןמז לע ןהו םייטנגמה םיצבקב םוקמו ןורכזה יבאשמ לע

 ןארידת תרבחש רחאל קרש הארנכ ,תכרעמה לש הבוגתה

 -כותל רובעלו 1%15-ה לע רבגתהל ןויסנה לע רתוול הטילחה

 ,תויצפוא תוחפ תלעב איהו ןכתייש ,(741'10,) תרחא הנ

 םיצמאמב םושייל תנתינו םיכרצה לע הנוע טלחהב איה ךא

 -תהב הרזעל .מ .ב .י תרבחמ החמומ חלשנ זא קר ,םיתוחפ

 חילצה אלו ידמ רחואמ בלשב עיגה אוה ךא ,108-ה תגנק

 .1א18-ה םע דדומתהלו ךישמהל ענכשל

 דסצגז-ה תנקתה

 ילעב לש תיניצר הכימתל וכז םה '10':ג1.-ה תנקתהב
 ךא ,הנקתהב הרזעל דחוימב היגלבמ ואבש םישנא ,עוצקמ

 רחאלש וא ,הנקתהל הטושפ רתוי הברה וז הנכותש הארנכ

 ,תוטושפ רתוי הברה וארג תויעבה 18-ה םע תודדומתהה

 הכימתלו הרזעל ללכב םיקוקז םהש םויכ םישיגרמ םה ןיאו

 רבגתהל םילגוסמ םה ,2071,-ה תא הבתכש הרבחה לש

 .םמצע תוחוכב תויעבה לכ לע

 הדובעה םנובשח יפל ,וז םתטלחה לע םיטהחתמ .םה ןיא

 ןוכסח םהל האיבמ 165-ב הדובעל האוושהב 'י041,-ב

 יבאשמו עוציב ןמז בושיחב) רלוד 10,000-כ לש ישדוח

 .(ןובשחה יטרפ רוריבל יתסנכנ אל .בשחמ |

 םינותנ דסמ ךרעמ אוהש '1081,-ל רובעל םתטלחה

 תרושקת ךרעמ לש הלאשה תא הנעמ אלל הריאשה (0ת)
 ןיבל 1מ(סת60:-ה ןיב התיה הריחבה הז בלשב ,(20)

 יח 0 1 ₪6-ה אוהש תטנזסת 1

 תוססתמ םע בוטה ןויסנה בקע 1מ!0ע008ג-ה
 .תופידע וארנש 1מ60ע2)00-ה לש תוינכטה

 :הדובעה תטיש העבקנשכ
 2 .05 -- הלעפה תכרעמ --
 1074, -- (פ8) םינותנ דסמ --

 .1אמת6ס01 -- (0) תרושקת ךרעמ --

 -ןשמה הבסהה תא עצבל יאבצ עצבמל ומכ וכרענ םה
 תומישמ ועבקנ ןהבש תופטוש םואית תושיגפ וכרענ :תשל
 רפסמ ;הבסהה םוי תארקל לכה תא וניכהו עוציב יכיראתו
 תלעפההו תונכתה תקינכטל םאתהב שדחמ ובתכנ םיכרטמ
 ולהה ,הנכה תדובע לש הנשכ רחאל ,דחא םויבו ;:השדחה
 תפטושה הדובעל עירפהל ילבמ הז לכ .שדחה ךרעמב לועפל
 .םימדוקה םיכרעמב

 למ קר ךא ,עוציבל םיטושפ םיארנ םינורחאה םיטפשמה
 תא הנוכנ ךירעהל לוכי ךרעמל ךרעממ רבעמב הסנתהש
 תוטמ לאויל הכרעההו דובכה לכו ,עוציבב םיישקה םצע
 תלוכיהו ןורשכה לעו הטלחהה תלבק םצע לע ,וידבוע תווצו
 .העצבל

 רבד ףוס

 לע ונדמלמ "ןארידת,, תרבח לש ףלאמו ןיינעמ ןויסנ
 -מ םיברש אשונ ,םיגוש םינרצי לש הנכות בוריעב החלצה
 תורבחמ דויצ ברעל םיששוחש םשכ ,ונממ םיששוח ונגתא
 םינעוטש יפכ ,לוכי בוריעה םצע ,אוש ששח הזו ןכתי .תונוש
 םייפסכ תונוכסחל איבהל ,תימלועה תורפסבו ןארידת תרבחב
 .םיבר

 הערל ןהו הבוטל ןה וסנתהש םירחא םירבח חטבל שי
 ליעפהל ןטק הדימ הנקב ןויסג ,לשמל ,ש"עתב .הז םוחתב
 .הפי הלע אל -- 68459 הליבחה תינכות תא

 -ותנה ידסמ לש יסחיה םכרע יבגל תוקלוחמ םג תועדה
 -עמה יחתנמ דוגיא לש 34 'סמ ןועידיב םיארוק ונא ךכ .םינ
 תחת ,1977 רבמטפס-ילוי  תרבוח ,לארשיב א''נעְל תוכר
 תומוקמב,, :ב"הראב דוגיאה ירבח לש עסמ ימשר,, תרתוכה
 ידסמל הדיחיה הנכותכ 1א15-ב שומישה תא ונאצמ ונרקיבש
 הנכות תוליבחב ןכל םדוק ושמתשהש תורבח רפסמ .םינותנ
 .'165-ל הבסה ושע ,781'10, ןוגכ ,תורחא

 דימת אלש הדבועה תטלוב "ןארידת,, רופיסמ ,םויסלו
 תרבחמ תוקיפסמ הכימתו הרזעל בשחמה תודיחי תוכוו
 -תהל אל .מ.ב י תרבח תא ריהזי הז רופיסו ןכתי .מ .ב .י
 שיש ןוויכ ,הלש הריכמה רשוכל זרפומ ימצע ןוחטבב סחיי
 םישמתשמה דוגיאל הנופ ינירה ליבקמב ךא .תוביטנרטלא
 -הו הכרדהה ,הנכותה אשונב םג לפטל .מ .ב .י תרבח דויצב
 ליבקמב .מ .ב .י דויצב תושמתשמה תודיחיל תיעוצקמה הרזע
 -צע ינפב םיבושחש םיאשונ) םיסכמו תוריכש ימד יאשונל
 -שמב רתי 'תכירצ וא הנכותב חלצומ אל שומיש םיתעל .(םמ
 תליבח תנקתהל שורדה ידמ בר ןמז םג וא בשחמה יבא
 -וכיש תוריכש ימדב החנה רשאמ רתוי הברה םילוע הנכות
 רתיב אצמנ ,הז תטשבש חוטב םג ינא .דוגיאכ גישהל םיל
 . .מ .ב .- תרבח םע תפתושמ הפש תולק

 ' לע .תוער תפלחה םשל הז ונרודמ תא דימעהל חמשנ
 ורשקתה  .הנכות בוריע אשונ לע ןכו תונוש הנכות תוליבח
 .ןותיעה תכרעמל ובתכ וא ,ילא



 ה ה

 -- הרדגה לכ םדוק שרוד הז אשונ

 ?בשחמה תדיחי וז המ

 -לב בושיח זכרמ להנמל הנווכה םאה
 תדיחי וא ,א"גע תדיחי להנמל וא ,דב
 ? בושיח זכרמ תללוכה עדימ תוכרעמ

 א"נע תדיחיב רבודמש ,איה החנהה
 יסלקה הנבמה יפל ,הלש בחרה ןבומב
 שי הז הנבמב .א"נע תדיחָי לש יסיסבה
 ומכ ,הדיחיב תונוש תוינוגרא תויושי
 .'וכו ינכט עויס ,ןונכת ,הלעפה ,תונכת
 להנמל ףסונב ,להנמ שי וזכ תושי לכל
 -ב ןוילעה דיקפתה לעב אוהש ,הדיחיה
 .הדיחי

 ולא םידיקפת ילעבמ שורדנש רורב
 יפיצפס עדיל ףסונב ,םיילוהינ םירושיכ
 המכ תוררועתמ ןאכ .םמוחתב יעוצקמ

 : תוניינעמ תולאש

 להנממ תודחוימ תושירד שי םאה --
 הדיחיב םילהנממ וא ,בשחמ תדיחי
 ? םירחא םילהנמל ןיאש ,וז

 שיא 'תויהל ךירצ הדיחיה להנמ םאה --
 ? בוט להנמ םתס וא עוצקמ

 -או תויטמגוד ןגיא תובושתהש הארנ
 -ב תויולת ןנה אלא ,הדיחי לכל תודיח
 4 : םימרוג רפסמ

 .הדיחיה לדוג .א
 .ההיחיה אוה להנמה הנטק הדיחיב

 בכרומ ןוגרא רבכ הגיה הלודג הדיחי
 -- ןואה תא רבסל ידכ .ןמצע ינפב -

 להנממ הנוש .תויהל :בייח מ"למ  להנמ
 .הנטק חוטיב תרבחב בשחמה תדיחי

 :תינוגהאה הביבפה ב
 -יצ ןא יתלשממ דרשמב בשחמ תדיחי

 תמועל וא ,יקסע ןוגרא 'תמועל ,ירוב
 .תוריש ת

 : תוביטנרטלא רפסמ ,ןבומכ | ;שי" ןאכ
 .ל"כנמל הרישי תופיפכ

 - בשחמה תדיחיב להנ

 ם*נושה םיגרדב םינייפאמו תושירד
 ןמיונ באז 'פורפ תאמ

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,לוהינל הטלוקפה

 . לוהינל ןויע םויב
 בשחמ יזכרמ

 ןויע םויב ועמשוהש תואצרה שולש ןלהל

 בשחמ יזכרמ לוהינל
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 .לוהינה יעדמל ףגא להנמל תופיפכ --

 ,בשחל וא/ו ל"'כגמסל תופיפכ --

 -ב יכרריה-לע דמעמב הדיחי להנמ --
 .ןוגרא

 ,ב"הראב דלוביד לש רקס ךרענ ונמזב
 בשחמ תודיחי ילהנמ ללכמ 48%  וןיפל
 21%  ,םיפסכה לע יארחאל םיפופכ ויה
 ,להנמל יארחאל 15%  ,אישנל וא ל"כנמל
 .םירחא %

 םע ןילמוגה יסחי וא) הדיחוה יפוא | .ר
 .(ןוגראה

 םיתוריש העיצמ -- תיביספ הדיחי --
 -המ האב םיתורישל המזויה רשאכ
 ,םישמתשמ

 הרידחמ -- (תמזוי) תיביטקא הדיחי --
 -תמ חוהתינ יי'ע ןוגראל א"נע יתוריש
 ; םינושה םישמתשמה תויעב לש דימ
 -ל ןוגראה תלהנהל>.םיאצמימ האיבמ
 א"נע תוליעפ בייחתש הטלחה ךרוצ
 .םישמתשמה לצא

 .בשחמה תרוחי הנבמ .ה

 .םייביטנרטלא םינבמ רפסמ םימייק

 הנבממ הנוש חושק יכרריה הנבמש רורב

 לש הנוש יפואו גוס ביתכמ םגו הצירטמ

 ,לשמל .םיפיפכ םילהנמו הדיחי להנמ .
 :תואבה תויורשפאה

 .םינחוב לשו םינתינכות לש רגאמ --

 -ורפ לע 'תוירחא םע ברועמ תווצ --
 ..:ףוסה דעו הלחתהמ םיטקיי"

 -ובעה זוכירו תוכרעמה חותינ רוזיב ---
 -זוכיר לע הטלחה ,ללכב) תינכטה הד
 .(םילהנמה גוס לע העיפשמ רוזיב וא

 -לב ףטוש עוציבל תיארחא הדיחיה --
 .חותיפו עוציבל וא ,דב

 ןיב לידבהל שי בשחמ תדיחיב ,ללככ
 -ורפה הנבמו ינוגרא הנבמ ,יגול הנבמ
 ןכל .םיפפוח תולובגה דימת אל ,םיטקיי
 -- לוחינ תוארשרש 2 הנאצמת םיתעל
 היינשחו ,ןוגרא לכבכ ,הליגר ,תחאה
 דמג םניאש ,םיטקייורפ לוהינב הכורכ
 -יחיב תמייוסמ היצקנופ 'הרגסמב םיאצ
 2 .הד

 .בשחמה תדיחי לש חותיפה בלש ו

 -לבו .חותיפ ילב ,תוביצי תוכרעמ --
 .םיבר םייוניש

 .הותיפו םע" הדיח ==

 הדיחיב ילהנימ גרד לכמ תושירדה
 -ה תוירוגטקה בקע רקיעב תאזו ,תונוש
 ":בשחמה תדיחיב םדא-חוכ לש תונוש

 ,םינרפס ,םירגשמ -- להנימ ישנא --
 -- קשמ ידבוע ,םינלהנימ ,תוריכזמ
 ' הנוש וניא וז הדיחי"תת לש להנמה
 -וד תורחא תודיחיב םילהנממ הברהב
 .ןוגראב תומ

 < דה תויצקנופה לכ -- לועפת ישנא --
 (הז8ּ דויצ  םע  תולועפב תוכורכ
 תיצקנופ .(בשחמ ,יפקיה דויצ ,6מזע
 הברה םינוש םניא הלהנמו וז רוצי
 .תורחא תודיחיב תומוד תויצקנופמ
 -וכמ לועפתב תוקסועה ,ןוגראה לש
 < םע ,תורדגומ תוארוהל םאתהב תונ
 .תויתריצי לש טנמלא דואמ טעמ

 יה

 .תודיחיב םהל המוד ןיא -- םיתנכתמ --
 = ְ .ןוגראב תורחא

 יתריצי היצקנופ -- תוכרעמ יחתנמ --
 .הרקיעב

2 

 = תיעוצקמה הטירוטואה דואמ הבושח
 ' םירחא םישנא יניעב הדיחיה להנמ לש
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 אוה הנוש תאזבו (הדיחיל ץוחמ) ןוגראב
 -וטואהש לככ .ןוגראב םירחא םילהנממ
 ןכ ,רתוי הלודג ולש תיעוצקמה הטיר
 י''ע ויתונויער תלבק לש םייוכיסה םילדג
 -ירוטואה חופיטל םיאנתה .םישמתשמה
 :תט

 ,עָדי ==

 .היתורישו הדיחיה לש הריכמ תלוכי --

 "תפ תנכהב ,תויעבה חותינב תוריהז --
 .ןמושייבו תונור

 .ןוגראב הובג יכרריה דמעמ --

 .ןוגראה לש הרכה --

 תדיחי להנממ םישרדנה םירושיכה
 תווצ תגהנהו לוהינ רשוכ םיללוכ בשחמ
 ,בשחמ תוקינכט תרכה ,יעוצקמ םידבוע
 -יב רקחב ,רוציידתסדנהב ,הלכלכב עדי
 םיעוציבהו םיכילהתה לש הרכהו םיעוצ
 .ןוגראב תודיחיה ראש לש םינושה

 לכ םדוק תויהל בייח הדיחיה להנמ
 -ל בייח אוה .א"גע יאנכט כ"חאו להנמ
 ,לועפתו רוצי תויצקנופ קר אל להנ
 .אוה .הריציו חותיפ תויצקנופ םג אלא

 יארחאכ ,רוצי להנמכ דקפתל ןכל בייח
 .םייתריצי םישנא ץרמתמכו רקחמל

 םיינכטה םירושיכה תא דמלל רתוי לק
 -קל רשאמ א"נע תדיחי להנממ םישרדנה
 -ה תא ול תונקהלו רשכומ יאנכט תח
 לכ .םישרדנה לוהינה ירושיכו תוקינכט
 ילעב תויהל םיבייח הדיחיב םילהנמה
 .לוהיגה תרותב עדיו לוהינ ירושיכ

 תויוליעפה 'תחא וניה םדא חוכ לוהינ
 בייח .בשחמה תדיחי להנמ לש תוירקיעה
 -ה םילהנמל דסוממ םודיק לולסמ תויהל
 -צטורב שומיש רשפאיש ,הדיחיב םינוש
 -נא .בושח הענה ילכ איהש ,תננכותמ הי
 -ה ילעב םניאש ,הז םוחתב עוצקמ יש
 -יעיב דקפתל םילוכי םניא ,ההובג הענ
 -ב הנבומ וניא הז עוצקמש ןוויכ ,תול
 -קמ םירגתא י"'ע תגשומ הענהה .ורקיע
 םודיק ,היצטורו םודיק תינכות ,םייעוצ

 -ורב החלצה ידדמ ,תוריש יאנת ,יעוצקמ

 ,הביצי הדובע תינכותו םיר

 בייח בשחמה תדיחי להנמ ,םוכיסל
 היאר לעבו בחר ןונכת קפוא לעב תויהל
 -ל לגוסמ תאז םעו תוכרעמ לש הפיקמ
 וילע .םילהונ יפל םירצ םיאשונב םג לפט
 -פהל ,םייקה בצמה יונישב ךרוצה ןיבהל

 יפלכ ןה ןומיא תורשהלו תוגיהנמ ןיג |
 -הו ןוגראה תלהנה יפלכ ןהו םיפיפכה
 הדיחיה תא להנל בייח אוה .םישמתשמ
 ולש הטילשה תטומ רשאכ ,הטמ עויסב
 -קב ,ןונכתל יונפ היהיש ךכ ,תיסחי הרצ
 םישמתשמה םע הדובע ירשק תריציו הר
 .הטמהו

 ' 1978 ףרמ -- "'בשוח השעמ,,

 רוגס קשמכ
 תונרג ןד תאמ

 אובמ .1

 -כ בושיח זכרמ וניה יתאצרה אשונ
 ומצע אשונה תניחב תארקל .רוגס קשמ
 -תפתה ךילהתב ןנובתהל הסננ הליחת
 םיגשה תורשעב בושיח יזכרמ לש .תוח
 .תונורחאה

 רז תוחתפתה קלחל לכונש יל הארנ
 :םיבלש השולשל

 .דומיל בלש א
 .הרקויה בלש .ב
 .ליעיה לוצינה בלש | .ג

 ונילע היה ,דומילה בלש ,א בלשב
 וזיאל דומלל ,ומצע בשחמה תא ריכהל
 -ה יהמו וב שמתשהל ןתינ תויצקילפא
 -ל השורדה תירמוחהו תישונאה תיתשת
 'הכ

 תולעהל וליחתה םינושה םינקתמה
 החלצה תוגרדב םינווגמו םיבר םיאשונ
 עדימ רבצנ הז בלשמ האצותכ .תונוש
 -שונ לש םושיי תלוכיל רשאב ,ינושאר
 -ב ןויסינ לכ היה אל ךא ,םימייוסמ םיא
 -ינ לש תילכלכה תויאדכה תקידבל רשא
 יוביר םע .תונוש תורטמל בשחמה לוצ
 םתואש םיאשונ ןווגימ תבחרהו םיבשחמ
 -קויה בלש ,יב בלש ליחתה םשייל וסינ
 םילעפמו תודסומ ,םינוגרא ולחה וב ,הר
 -פהו תשיכרב םהיניב תורחתהל םינוש
 רתוי םיקזח ,רתוי םילודג םיבשחמ תלע
 תודסומ ויה רבעבש .ומכ .רתוי םיריהמו
 לע םיקסעומה םיאמדקאה רפסמב םיאגתמ
 -חמה תמצועב תואגתהל ולחה ,ךכ ,םדי
 -ו םיצורעה רפסמב ,ןורכזה לדוגב ,בש
 ,בשחמה תוליעפ 'תבחרה -- האצותה .דוע
 ,ותולע לש יתועמשמ לודיג ליבקמב ךא
 .תונתשמו תועובק תואצוה

 היה רורב תולדגו תוכלוה תואצוה בקע
 אוהש 'ג בלש לחוי רחואמבו םדקומבש
 שומישה לש ליעי לוצינ תארקל הכילה
 ןייפאל תבייח ותואש בלשה ,בשחמב
 תויאדכל עיגהל בושיח זכרמ לש 'תלוכי
 -שה י"ע תאז ,הב ראשיהלו תילכלכ
 .ותולע דגנכ בשחמה 'תמורת לש האוו
 תארקל תוחתפתהה יבלש ןיב רבעמה
 -סמ תויהל בייח וגיא ליעי לועפת בלש
 .בושיח יזכרממ דחא לכל תומדקתה לול

 לוהינל ןויע סויב
 בשחמ יזכרמ

 לועפת ןיא םייפוא בקעש םיזכרמ שי
 -ה הנבמה ,יזכרמ דעי םלצא הווהמ ליעי
 תדידמל םילכ קפסמ וניא םלצא יביצקת
 -המ הלאכ םיפוג ךא ,תילועפת תוליעי
 .בושיח יזכרמ תוליהקב טועימ םיוו

 בושיח יזכרמ לש םינוש םינבמ .2

 יזכרמ לש תוחתפתהה ךילהת ךשמב
 -ב תונגראתה תורוצ רפסמ ורצונ בושיח
 .םייביצקתו םיינוגרא םיטקפסאל םאתה
 -יח יזכרמ קלחל רשפא תיגוגרא הניחבמ
 : תוצובק יתשל בוש

 וא ןוגראמ קלח םיווהמה םיזכרמ .א
 -יחי הווהמ בושיחה זכרמ רשאכ ,דסומ
 הסכמה דסומה וא ןוגראה לש עויס תד
 .בושחימ יכרוצב ויתושירד לכ

 -מ תיאמצע הדיחיכ בושיח זכרמ .ב
 -רוגל היתוריש תקפסמה תינוגרא הניחב
 .םינוש ץוח ימ

 -ל בוש רשפא יביצקת יוסיכ תניחבמ
 : תוצובק יתשל בושיח יזכרמ קלח

 הווהמה רוגס קשמכ בושיח זכרמ א
 -וסמ תילועפת תואמצע תלעב 'תרגסמ
 .תמיי

 תילאנויצקנופ הדיחיכ בושיח זכרמ | .ב
 ביצקת תרגסמב תלעופה ',ןוגראה לש
 .ןותנ יתפוקת

 -פומה םיזכרמהמ דחא לכש יל הארנ
 ."ה 47-מ דחאל גווסל רשפא םויה םילע
 -זוהש תוקולחה יתש ךתח י''ע תוצובק
 .ורכ

 לזכרמ לש תואמגוד הארמ םישרתה
 ינוגרא הנבמל םאתהב הקולח יפל בושיח
 םישרתבש תוצובק 4 לש חותינ .יביצקתו
 יביצקתו ינוגרא הנבמ תעפשה לע הארמ
 -ל .בושיח זכרמ לש לועפתה יפוא לע
 .-ןי .הניא לתפוקת בוצקת תטיש המגוד
 < תוליעי תלדגהל הקזח היצביטומ תרצ
 .תילועפת



 ינוגרא הנבב , 8
 ןוגראמ קלחכ בושיח זכרמ 0

 יביצקת הנבמ | |
 יד וה םיבקש סקי סאה אספת שור כ הת( הממ

 וו ד אה ה

 המצע תגזאמה הדיחי

 .תיביצקת הניחבמ

 תיתפוקת תבצקותמ הדיחי

 םייריתמת םיזכרמ תמקה 3
 ו ו

 -קל דועצל ליחתהל תורשפא לכ ןיא
 תיינב אלל םיבשחמ לש ליעי לוצינ תאר
 דומעת הזכרמבש ,המיאתמ הרקב תכרעמ
 .לועפת ידדמ תעיבק לש הייעב

 רבכ תכבתסמ הרואכל הטושפ הייעב
 םיביכרמ תוושהל ונילע יכ התליחתב
 תדיחי לש תוריהמ ןוגכ ,םייפואב םינוש
 -חא וא ,ןורכזה חפנ לוצינ ,יזכרמ דוביע
 -עמ ןתינכות ידי לע הלעפה תכרעמ תקז
 .הלעפה תוכר

 הלא םיביכרמ תאוושהל ךרד לכ ןיא
 ךרעה לש ףתושמ הנכמל םתאבה ידי לע
 תעיבק אוה וז הייעבל ןורתפה .יפסכה
 -רמ לש תוילע בושיחל תיריחמת הטיש
 -רמ בושחימ יתוריש וא בושחימ יביכ
 .(1תעסטשתסט6 68 20118ת) םייזכ

 ונא בושחימ יביכרמ חנומ 'תרגסמב
 -עמ תבכרומ ןהמ תונוש תודיחי םיללופ
 דיחי ,יזכרמ דוביע תדיחי) בשחמה תכר

 -סיד יננוכ ,ימינפ ןורכז ,יפקיה דוביע תוד
 -סמב .(טלפו טלק תודיחיו םיטרס ,םיק
 -ישל הנווכה בושחימ יתוריש חנומ תרג
 תרגסמב םישנא ירי לע םינתינה םיתור
 חותינ ,הקזחא ,הלעפה ןוגכ בושיח זכרמ
 םינכרצל .תונכתב ץועי  ,תונכת  ,תוכרעמ
 -ה תכרעמב שומישב ץועי ,זכרמל ץוחמ
 "ו תוצרה תוריש ,בוקינ יתוריש ,הלעפה
 .םינותנ דוביעב םייוגש ןוקית

 לע .לבקל רשפא בושיח יביכרמ תולע
 -חאלו לועפתל תואצוהה ה"ס תקולח ידי
 לש הקופתה ה"סב ביכרמ ותוא לש הקז
 -עה רשאכ ,הפוקת ךשמב ביכרמ ותוא
 לש הקופת תדיחיל תורילב אטבתת תול
 .ביכרמ ותוא

 -רמכ םהאה חוכ לש  תולעה בושיחב
 :ןיב לידבהל יוצר בושחימ תולע יביכ

 -לו הקזחאל ,הלעפהל א"כ תואצוה .1
 תופסוותמה ,םיבשחמ לש הלעפה תכרעמ
 / .בושחימה יביכרמ 'תואצוהל

 ,תונכת ,תוכרעמ חותינ לש תולע .2
 תועשב םידדמנה ,םייוגש ןוקיתו הצרה

 -ל םאתהב ףירעת עבקנ ןרובעש הדובע =
 .עוצקמה גוס

- 

 םיבשחמ דויצ יקפס לש תוריש תוכשל

 לש בושיח יזכרמ ,(אסת 6,  מוא)

 .םייטרפ 'תודסומ

 ההובג הלכשה תודסומ לש בושיח יזכרמ

 איה בושחימ יביכרמ לש הקופת תדידמ
 -תמ בשחמ 'תוינכותל תודוה הלק תיסחי
 -עמ לש ילרגטניא קלח תווהמה תומיא
 בכרומ תואצוהה בושיח .הלעפהה תכר
 -מ תוסמעה תקולח בקע דחוימב ,רתוי
 ,למשח) םיגוש םיביכרמ ןיב תומייוס
 -ה תואיצמב .(דועו ןויקנ ,ריווא גוזימ
 -תה לש הייעב דוע 'תפסוותמ תילארשי
 -חאו רכש יביכרמ לש תוקזח תויורקיי
 -ה ףיעס לש יראה זוחא םיווהמה הקז
 .תואצוה

 -ראה לע ,הלא םיישק לע רבגתהל ידכ
 תרדגה תעשב תויגידמ יווק עובקל ןוג
 שי  .בושיח זכרמ לש םייריחמת םיזכרמ
 םיביכרמ םתוא םיזכרמכ יובקל לדתשהל
 הרוצב םרידגהל רשפאש םיתוריש וא
 םהילע סימעהלו םתקופת דודמל ,הרורב
 -רמכ עובקל אל יוצר .םהיתואצוה תא
 ,םיתוריש וא םיביכרמ םייריחמת םיזכ
 זא יכ ,תיסחי הנטק תוסנכהל םתמורתש
 -וה תא תוסכמ ןניא ןהיתוסנכה םיתעל
 םתוא לש םדוביעו םינותנה ףוסיא תואצ
 -כמ אוצמל יוצר הלא םירקמב .םינותנה
 ןא יביכרמ ףרצל רשפאיש ףתושמ הנ
 -יחמת םיזכרמל םיריעז בשחמ יתוריש
 .םילודג .םייר

 תויולעו תוקופת יבושיח הרקמ לכב
 לבקלו תילמרופ הרוצב תושעיהל .םיבייח
 .ןוגראה לש םיכמסומ םימרוג לש המכסה
 -ומ םידדמ ונתושרב ואצמיי תאז הרוצב
 תונגראתה תארקל:בושח דעצ ווהיש םירכ
 .רוגס קשמכ

 רוגס קשמ תארקל תונגראתה .4
 ו

 -ש בצמל עיגה בושיחה זכרמ רשאכ
 :ן בושחימ יביכרמ לש תויולעה תועודי
 -תהל תינושאר תיתשת הרצונ ,ויתוריש
 רידגנ הליחת .רוגס קשמ תארקל תונגרא
 םיניבמ ונאש יפכ רוגס קשמ גשומה תא
 וב בצמל עיגהל,, :תינטשפ הרוצב ותוא
 -צע תא אשונ תויהל לכוי בושיח זכרמ
 -ה תא ויתוסנכה ךותמ 'תוסכל א''ז "ומ
 . .תופטושה תואצוההו תועקשו

 ו יכיצקתו ינוגרא הנבמ יפל .בושיח זכרמ .תקולח

 תיאמצע הדיחיכ בושיח זכרמ

 לרוכב פרה

 תויטרפ תוריש תוכשל
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 םיבשחמ חותיפל רקחמ תודסומ
 .תונרק וא םיקנעמ י"'ע םינמוממה

 ו

 רוגס קשמ ןוויכב הכילהל הטלחהה
 רשא רבעה ןויסנ לע ללכ ךרדב ססבתת
 .וזכ תונגראתה תלוכי לע עיבצי

 בושיח זכרמ ךופהל הטלחה תלבק ינפל
 וא ןוגראה תלהנה הכירצ רוגס קשמל
 :יכ תענכושמ תויהל דסומה

 רשוכ ונשי בושיחה זכרמ תלהנהל .1
 .יאמצע לועפתל קיפסמ ינוגרא

 ורשפאיש םילכ הלהנהה יריב שי .2
 .זכרמה תוליעפ לש 'תפטוש הרקב

 :ש אדוול בייח בושיח זכרמ

 -ו םיפירעת תעיבק תטיש המכוס .1
 .תואצוה תסמעה

 .תועקשה ןונכת תטיש העבקנ 2

 .תיבירו תחפ ןרק המקוה 3

 .תוריש ביט ידדמ ועבקנ 4

 תלהנה לש הרקב תרוצ המכוס 5
 .בושיחה זכרמ לע דסומה וא ןוגראה

 םילבוקמה םיטרדנטסה יפל תאז לכ 6
 סמ יללכ יפלו תוירחסמ 'תורבחב םויה
 .הסנכה

 -יח- זכרמ לש  תוליעפ לע הרקב
 חוויד תרזעב עצבתת ללכ ךרדב בוש
 ןונכת .תואצוה לומ תוסנכה לש ישדוח
 ,תואצוההו תוסנכהה טורָיפ קמועו חווידה
 -נה הצור ותוא חוקיפה תדימב םייולת
 -רמ לע ליעפהל דסומה וא ןוגראה תלה
 .בושיחה זכ

 -ב הבושח 'תורישה ביט ידדמ תעיבק
 ןתינ םהב .בושיח יזכרמ םתואל דחוימ
 -ה לש םיבר םימרוגל בושחימ תוריש
 בושלחה זכרמ ישנאל קר אלו ,ןוגרא
 -ינל םימעפל עיגהל םילוכי ןאכ .ומצע
 לש תילכלכ תוליעי ןיב םיסרטניא דוג
 רשפא .טרפל תורישה ביט ןיבו זכרמה
 ביט תמר תעיבק ידי לע הז בצמ עונמל
 (הדובעל הנתמה ןמז) תעצוממ תוריש
 הדימע לע חקפתש הדעו תמקומ רשאכ
 בכרותש .,תאזכ הדעו .חטבומה 'תורישב
 יגיצנ ,ןוגראה תלהנה יגיצנמ ללכ ךרדב
 -ל לכות ,בושיחה זכרמ יגיצנו םינכרצ
 תועקשה לע ןוגראה תלהגה ינפב ץילמה
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 ירא

 םינכרצל תויופידע ןתמ ןורקע ,תושדח

 .דועו םינוש

 יבלשב םיבושחה םיטקפסאה ןמ דחא
 רחאמ .תחפ ןרק תמקה איה תונגראתהה
 ,ומצע תאשל דיתעב ךירצ בושיח זכרמו
 םייפסכ םיעצמא ותושרב תויהל םיבייח
 -ענ תחפ ןרקל השרפהה .דויצה שודיחל
 ליגוסל םאתהב הסנכה סמ יקוח יפל תיש
 רוגס קשמל רבעמה רשאכ .םינושה דויצה
 דויצ רבכ שי בושיח זכרמלש ןמזב השענ
 בצמ עובקל ךרוצ שי ,םינוש םיליג ןב
 וכרעל םאתהב ,תחפ ןרק לש יתלחתה
 -קל םג שי ןמז ותואב .דויצה לש וליגו
 .תיבירל תוסחייתה עוב

 -ו בושיחה זכרמ ןיב הדרפהה תורמל
 -ישש יוצר ,ךייש אוה וילא ןוגראה ןיב
 ,הרובחת :ןוגכ ןוגראה לש םינוש םיתור
 דיח זכרמל ונתני תיללכ הקזחאו ןוחטב
 -יעפה תרגסמב ,רוגס קשמ ותויהב ,בוש
 רשאכ ,תיללכה תינוגראהו תילכלכה תול
 -ל םאתהב םרובע בייוחי בושיחה זכרמ
 .םימכסומ םיפירעת

 יוניש וירחא ררוג רוגס קשמל רבעמ
 הברה לע העפשה ול שיו הדובע יסופד
 זכרמו ללכב ןוגראה לש הדובע ילהונ
 -לו םיעוזעז עונמל ידכ .טרפב בושיחה
 -ו ןמז עיקשהל יוצר קלח רבעמ חיטבה
 .ולוכ ךילהתה לש 'תידוסי הנכהל םיצמאמ

 בושיח זכרמ לש תפטוש הרקב .5

 רוגס קשמכ
 ו

 זכרמ לש לועפתה תחלצה אדוול ידכ
 -שגתה חיטבהל שי ,רוגס קשמכ בושיח

 .-לו ןוגראל ויהש תויפיצה ןתוא לש תומ

 " "ה לונישה ןונכת תארקל בושיחה זכרמ
 :ןה הלאו הזה ינוגרא

 .ביצקתה ןוזיא א
 .תוחוקלה לש ןוצר תועיבש .ב
 .ךורא חווטל תועקשה ןונכת תלוכי | .ג
 תופתוש י"ע "הדיחי חור, תריצי .ד

 .תיתצובק הוואגו

 -והו תוסנכה לע יתפוקת ח'"וד תצפה
 תושירד כ"רדב תקפסמ זכרמה לש תואצ
 הארמ חווידה רוע לכ ,ןוגראה תלהנה
 -והו תוסגכה ןיב יבויח שרפה וא ןוזיא

 .תואצ -

 -לבה '!תוירחאב הניה הזכ בצמ תגשה
 דחא הזו בושיחה זכרמ להנמ לש תידע
 -ה לוהינב ותחלצה תכרעהל םיביכרמה
 .זכרמ

 הלוכי וז החלצה ןיא םדוק ןייוצש יפכ
 בייח ןכל .תורישה ביט ןובשח לע תויהל
 לע חוויד תיתפוקת םסרפל בושיח זכרמ
 הז עדימ .תוחוקלל םינתינה ויתוריש ביט
 ,תונמב הדובע תוליעפ ףקיה לולכל לוכי
 םיגוסל הנתמה ינמז ,תרושקתב הדובע
 הבוטה ךרדה :דועו תודובע לש םינוש
 ןועידי תועצמאב איה הז עדימ תצפהל
 שמשל םג לוכי רשא  ,בושיח זכרמ לש
 ןיב ינוויכ-וד עדימ תפלחהל יעצמאכ
 -כמ רודמ תרזעב בושיח זכרמל םינכרצ
 .תכרעמל םיבת

 תוליעפ לש היצקנופ ופקיהש תחפ ןרק
 תשגדהל ליעי רישכמ הווהמ בושיח זכרמ
 -רמ לש הנכותו דויצה שודיח ןיב רשקה
 -ה לש ותוליעפ תרבגה ןיבו בושיחה זכ
 ,רתי תוקמעתה בייחמ הז יאנת .זכרמ
 יבגל בושיח זכרמ לש תיניצר הליקשו
 .תננכותמ העקשה לכ

 -וש תורצוויה איה תפסונ העפות

 רשפאט ב 66 05
 ודמעה ןוגכ ,םייוצרה םיקיפאל
 ומב תומישמ םויס ,םייעוצקמ

 .םג תווהמ וגייוצש תויפיצה ןתוא

 קשמל בושיח ןכרמ תכיפה לש תונורתיה
 . .רוגס

 "יח זכרמ תכיפה לש תונורסחל רשאב
 :תא תונמל רשפא רוגס קשמל בוש

 ' רישב ילכלכה םרוגה לש לקשמה .א
 .שמתשמה יבגל תכרעמה ילוק

 תודיחי לש םיצחלל םידקת תריצי .ב
 .תורחא

 ןוגראה תלהנה לש הטילש ןדבא .ג
 .בושיחה זכרמ לע

 -ש םיקומינה תשולש לעש יל הארנ
 -תהל ןוגראה תלהנה הלוכי ןאכ ורכזוה
 -ה תלוכי תא טופשל תוחפל וא ,רבג
 לש םינושארה םיבלשב רבכ ,תורבגתה
 בושיחה זכרמ תכיפהל ןויערה 'תניחב
 .רוגס קשמל

 םוכיש .6

 -יח זכרמ תכיפה לש הז ןוויכב הכילה
 ןוגראה ףקיהב הייולת רוגס קשמל בוש
 -ב .וכותב בושיחה זכרמ לש וקלחבו
 תוליעפ רקבל ןוגראה תלהנה לש התלוכי
 -תהל בושיח זכרמ לש ותלוכיבו זכרמה
 .ימצע ןוזיאל ןגרא

 -ש הארג ,הלא םיאנת םימייקתמ םא
 רוגס קשמל בושיחה זכרמ תכיפה תמגמ
 -גהל םורתל ךכ ידי לעו חילצהל הלוכי
 -לו זכרמה לש תילועפתה 'תוליעיה תלד
 -בש םדא חוכ לש רתוי הלודג תוביצי
 .וכות

 תויפיצפס תויעבו לוהינ ,ןוגריא

 תונטק בשחמ תודיחי לש

 םינותנ דוביע תדיחיב להנמה ידיקפת .א

 .הדיחיה לש הלועפה תרטמ תרדגהו תעיבק (1)
 .הרטמה תגשהל םישרדנה םיבאשמה תחטבהו תנכה (2)
 .תחלצומה םתרדחהו םישרדנה םייונישה יוזיח (3)

 ףייטש ןתיא
 מ''עב ''דעולימ, לש בשחמ ידוביעל זכרמ

 לוהינל ןויע םויב
 בשחמ יזכרמ

 - נופה ונציאני רכעתכסב גש

 הדיחיה לש התלועפ תחלצה םיעבוקה תודוסיה .ב בשחמ תודיחיב ןוצרה תועיבש יא יבצמו 'תולקתה תיברמ
 הלאש יהוז -- אל וא היצמיטפוא) דויצה אשונב לופיטה .1 -צמיהכ וא ,תרדגומ הרטמ רסוח לש םיבצמכ יוהיזל תונתינ
 .(תרחא ,  לשב ,הרטמה תא דוע תתרשמ הדיחיה ןיא וב בצמב תוא
 .הרבחה ךותב הדיחיה ןוגרא 'תרוצו ימינפ הנבמ 2 .הרטמה תגשהל םישרדנה םייוגישה יוזיחו רותיאב רוגיפ

 .יעוצקמה םדאה חוכ אשונ 3 ודיקפת תא יתעדל תורידגמ תורומאה תודוקנה שולש
 אוהש תופסונה תומישמה לכו ,הדיחיה להנמ לש יתימאה
 -וה הבושת תתל ותלוכימ הנערגתש רוסא ומצע לע לטונ
 .יזכרמה ודיקפתל תמל

 1978 \רמ -- /'בשוח השעמ,

 :דויצ
 היצזינרדומ לע הרימש -- רקיעבו ,םיאתמ דויצ תריחב

 -- דיתעה יכרצו םיפטושה םיכרצל תיברימ המאתה לעו



 חטשב .ולא .תושירד יולימל

 בושח .הרתי תובישח לעבכ יל הארג וגיא ,עירכמ םרוג לא
 ,תויחכונה תושירדה לע הנוע דויצה םא ךכמ רתוי הברק
 .תויופצה תויעבל תעלוק תודייטצהה תינכות םאו

 :הרכתה .ךותב דמעמו ימונפ הנבמ
 ךותב ?הדיחיה להנמ חוודמ ימלו החיחיה הפופכ ימל א

 ? ל"כנמל תורישי םאה ? להנימה ףגא ? םיפסכה ףגא
 -נימה תרמצה ךותב הדיחיה להנמ לש ודמעמו ובצמ ב

 .םיישיאה ויסחיו תילה
 םאה ?יאמצע אוה הדיחיה לש ילכלכה דמעמה םאה .ג

 ,תוריש תקלחמ ,ריחמת זכרמ ,תולע זכרמ איה הדיחיה
 רשאכ עירכמ וניה הז םרוג ? "רוגס קשמ,, ,חוור זכרמ
 תחלצה תא דודמל תורשפאה לע ותעפשה תררבתמ
 .הדיחיה

 סאה ?הרבחה ךותב "םירכמנ, הדיחיה יתוריש םאה .ד
 ףסונ ח"וד הצורש "ןימזמ, לכ םאה ? "םיקנעומ, םה
 ? "ותונקל, וילע םאה וא ,ותוא לכקמ
 לכב יוהיזלו רותיאל ןתינ וללה םימרוגה ןמ דחא לכ

 -ה לש התחלצה לע ותעפשה תא רתאל ידמל לקו ,הדיחי
 . .הדיחי

 :םדא -הוכ 3
 -בוע לש .םתואיצמו ,םיאתמ םדא-חוכ חותיפב לופיטה

 ןושאר םרוג -- םדיקפת תא םיריכמהו םירוסמ ,םינמוימ םיד
 .הלעמב

 זכרדו םיהובג םיטרדנטס ,תימינפ הרשכה ,ןוימו הרירב
 תדקפתמ הדיחי םויקב ועייסי -- שממל ןתינש סנקו סרפ
 .בטיה

 -דגהה םאה ?םידיקפת תרדגה הנשי םאה :קודבל שי
 רשא ,תווצה לש יזכרמ ןיערג ונשי םאה ? תודקפתמ תור
 -סמב "ןוטה תא ןתונ,ו םידבועה רוביצב תוגיהנמ לעב אוה
 ץוחמש תורגסמב םישגפנ םידבועה םאה ?הדובעה תרג
 ? הרידת הרוצב הדובעל

 א/'נע תדיחי לוהינב "התלצה ידזמ,, .ג
 אלא תודבוע ןויצכ אל ,םידדמ המכ גיצהל ינוצרב

 .ןהבמל תולאשכ
 . ?יבויח ןמיס איה הכומנ תולע םאה -- :ביצקתו תולע (1

 -תהה אמשו ?אשונל עצוהש ביצקתה ןמ הגירח יא וא
 -קת הייטס דגנכ הלוקש ןתגשהל תושירדה ןיב המא
 ? תיביצ

 תבוגת ;םייונישל תכרעמה תבוגת -- הבוגה תוריהמ (2
 ?ףוסמה תבוגת תוריהמ ? תוידיימ תושירדל הדיחיה
 .תובישח לעב דרמ אזה הבוגתה תוריהמ דדמ יתעדל

 םיגשיהמ תעבונ וז םאה -- :תווצה לש ןוצר תועיבש 3
 -בועה ללכ םיבשוח המ ? הוולשו  תויחונמ וא םיינרצי
 ? א"בע תדיחי ידבוע לע הרבחב םיד

 תא םישרוד  םינכרצה םאה :םייתקלחמ ןיב םיסחי (4
 ח"וד קפוסי אל םא הרוק המ ?ותקפהב רגיפש ח"ודה
 -ומ םאה ?םייק וניאש ושיגרי ללכב םאה -- םייוסמ
 ? הקיפמ הדיחיהש רצומ לכ רובע םלשל םינכ

 הנטקה הדיחיה תויעב

 יפל ךא ,הלודגל הנטקה הדיחיה ןיב רכינ ינוש ונשי
 רבגתהל עייסמ רשא ,יוציפ וא ,ןוזיא ונשי ןורסח לכל יתעד
 , שוקה לע

 "תה תאו דיתעה לש םייזיפק

 , םדאה חוכ ףקיה .א
 הילע רשא ,הנכות ישנא 6 םייוצמ הנטקה הדיחיב

 ,תכרעמה תנכתמ :לש םידיקפתה לולכמ אולמ תא אלמל

 " ,תונכת תווצ שאר ,טקייורפ להנמ ,םינותנה סיסב להנמ

 ךיב םנשי -- ןבומכו .הרושה ןמ םיתנכתמו ,תוכרעמ יחתנמ

 .יוביג םישרודש םידיקפת ולא

 |" לע רתוי לודג סמועו תוחמתהב םוצמצ -- האצותה
 | | תלוכי ןיאש םיטנמלא לע רותיו םיבר םירקמבו ,םידבועה

 .רומאה בצמה לשב חתפל וא םייקל

 | -ןעמ רתוי ,תוהדזה רתוי -- םוצמצה ןמ עבונה ןורתיה
 -עמה תיברמ תא םישנאה תיברמ לש תורכיה רתוי ,תובר
 .תוכר

 : םדא חוכ םודיק לולסמ .ב
 יכילהתו םודיק ילולסמ םיחתופמ אל הנטקה הדיחיב

 תלהנתמ תונכתה תצובק םיבר םירקמב .היצנירטקודניא
 לש םידסוממ םיכילהת עובקל תלוכי יא לשב "המצעמ ,
 ,םישנאה .תרשכה

 : רדוסמ םודיק לולסמ דבועל גיצהל תורשפא ןיא רשאכ
 תושירדה לעבו רשכומה דבועה תא לבקל לכות אלו הרקי --
 4-3 דועב םג ול יופצ המ תעדל הצור רשא -- ומצעמ

 .בוט היהי םא ,םינש
 ןורתיה 'תא דבוע לכל גיצהל תורשפא הנשי -- ךדיאמ

 אקווד ,"תמאב בוט היהת םא ,תרמצל עיגהל לכות, -
 : .םודיקה ךילהתל דוסימ ןיאש ןוויכמ

 תיסיסב הנכות תולע | .ג

 הרקי איה הנכות לש תיסיסב הדיחי לכ הנטקה הדיחיב
 תינכות לש הדיחיל תולעב לדבהה ומכ .יסחי ןפואב רתוי
 'תמועל שיא 1000 לש רכש עוציבל תשמשמה תרוכשמ
 הנכות ירצומ לש תוריכשב וא חותיפב רבדה ןכ ,שיא 0
 .םיינוציח
 10% לש תולע הנטק הדיחיב הווהמ 2815 לש תוריכש --

 הדיחיב 1--2% תמועל ,(ונלצא לשמל) בשחמה תולעמ
 .הלודגה

 דחא דבועב הלוע ,1.ע. ךרעמ לש הניקת הקזחה --
 25--30 ךותמ וא שיא 10--12 ךותמ (הנושאר הגרדממ)
 ,שיא

 ןכלו יסחי ןפואב רתוי הלודג "תכרעמה"'תונכת,, תצובק --
 : .הנכות חותיפ תדיחי לכל רתוי הרקי
 תורכיהו עדימ לש .רתוי הלק הצופת הנשי -- ךדיאמ

 .תורומאה הנכותה תוכרעמ םע תווצה ללכ לש רתוי הבוט

 תועטה ימוחת .ד

 םידממב רתוי םינטק תועטה ימוחת הנטקה הדיחיב
 20,000 לש לדוג רדסב טקייורפ לש ןדמואב תועט .םיטלחומ
 תורמל ,30% לש הגירח הנטק הדיחיב תווהל לולע י"ל
 .לודג וגיא תועטה ףקיה טלחומ ןפואבש

 < תופורטסטק,, ויהי אל הנטקה הדיחיב -- תאז תמועל
 .וללה לדוגה ירדסל םיעיגמ אל -- טושפ ,"םינוילימ לש

 יסופיטה טקייורפה ידממ .ה
 רתוי לק טקייורפהו (חותפ .תויהל ךירצ תויורשפאה לכל אל) תוילסרבינוא לש תושירד המכ לע רתוול ןתינ ,רתוי  ןטק אוה טקייורפה לש יופצה ףקיהה הנטקה הדיחיב

 ויטרפה ןונכתה תוטיש,, יובירו הדובעה ינקת טועימ לשב זו ,דיתעב הקוזחתל רתוי השק. ןכלו ,יזוכירו יטרדנטס תוחפ :תויגכותה ךרעמ היהי ללכ ךרדב תאז תמועל / ,דעומב המלשהלו הטילשל

 יל

 ףוכמתאה תוטלחהמ הגיסנ
 דימס ןועדג תאמ

 לק 3

 -ורקעל תונמאנ, ,"הטלתהב קובדל,
 -דוקמ םיווצ דימתמו זאמ ובשחנ "תונ
 ודדמנו ונחבנ םיגיהנמו םילהנמ .םיש
 קובדלו םיצחלב דומעל .םתלוכי י"פע
 .לומתאה 'תוטלחהב

 תויגולונכט לש | םיימגידה םיאנתב
 רבעה תונקספל תודמצה -- תוינרדומ
 לש םייחה ךשמ .תינלטק תויהל הלולע
 -הו רצקתמו ךלוה תיגולונכט הטלחה
 רתוי ףוכת השענ שדחמ ןוחבל ךרוצ
 .רתויו

 -ה תא ראתל ןתינ תיתמכס הרוצב
 וניניעל תמקרנה תיגולוגכטה הירוטסיה
 -שע קושב םיצצ עובק ןפואב :ןמקלדכ
 םלוכו תואצמה ,תונויער ,םיחותיפ תור
 ; תומייקמ -- םייתש וא תחא .םיחיטבמ
 להנמ לש יוכיסה .דיתעה 'תא תוביתכמו
 ,קושה תא ותכרעהב איטחהל יגולונכט
 -- בורקה דיתעב ּולו תויוחתפתהה תא
 .הובג .אוה

 -תמ תואדו-יא יאנתב הטלחה תלבק
 -ב והזו רבעה ןויסינ לע רקיעב תססב
 -ניִד לש הריוואב ילושה םרוגה קויד
 טילחמה להנמל השק .תיגולונכט 'תוימ
 -חה תלבק לש היגולוכיספהמ ררחתשהל
 -גימב ריכהל ותורשפאב שי לבא ,תוטל |

 -עמ הטלחה לכל קינעהל תוסנלו וז הלב
 -ל רתוי חונ .רשפאה לככ יביטטנט דמ

 עונל ,רבעב המכוסש תרגסמל .דמציה
 -ל תלוכיה ךא ; םיננכותמ םיספ ךרואל
 תישפוחה הלכלכה לגנו'גב דמעמ קיזחה
 תורפ לע "שדחמ בושחל,, תלוכיב הכורכ
 .תושודק

 המגוד םיאצומ ונא םיבשחמה ףנעב
 1801 .וז תלוכי לש תויטירקל תיסלק
 המוקמ לע הרמשו הליפעה ,הכלמה -- .

 -ןיב ,תודוה ,יאקירמאה יתורחתה לגנו'גב

 רשוכ לש תינשנו תרזוח הנגפהל ,ראשה =
 .לומתאה תוטלחהמ הגיסנה

 ,11-ע"מחלמב תיאבצה ותחלצה רחאל /
 -חמל םויכ בשחנש המ ,םא140-ה לש
 ויחתפמ ונפ ,*ןושארה ינורטקלאה בש

 (41א6מ) ןקיא לש 118216-]-מ לידבהל :

 -ה תוהב תינכמ הנוכמ ורקיעב היהש |
 .'גבב לש יטילנאה עונמ

 לש תומכוסמ תוטלחהמ תגסל תלוכיה +

 לש ןתהייפל תתפמה איה ,לומתאה

 -כט לע תוססובמה תויוהחסמ תורבח

 .תימניד היגולונ

 הניחבה, רשוכ לע "ירוטסיה, טבמ +

 .01)18 לש י'שדחמ

 -ל (11גטסמוע, ₪68011) טרקאו ילשומ
 האצמאב התוא ןיינעל וסינו 18%[ 'תרבח
 .השדחה

 לש זאד הלהנמ ,רויגיס ןוסטוו סמות
 האר אל אוה .העצהה תא החד ,הרבחה
 םיסיטרכה ןיבו בשחמה ןיב רשקה תא
 -ה וקב :ונמזב ויהש םיינכמ-ורטקלאה
 .הרבחה לש רוציי

 תותיפה ייוכיסב זא ןיחבה ןכש ימ
 -ב "םירופא םידיקפ,, אקווד ויה ,שדחה
 -ותה םושיר דרשמ .תילרדפה הלשממ
 -ו חותפ הזוח םיחתפמל קינעה םיבש
 תא םלועל איבהש רוציי הזוח כ"חא
 .ןושארה שא1ט\6-ה בשחמ

 -ונכוסב דובעל שאזץ46-ה לחהשכ
 -ו  תושיגר 1801 התליג ,לשממה תוי
 -ידמל ודמצנ אל םה .םידדוחמ םישוח
 הז היה יעבט ךכ לכ .לומתאה תוינ
 -ש תינכמה הביטנרטלאה לע שקעתהל
 תלבוקמו תפשפושמ ןיידע התיהש ,םהל
 ךא .שדחה ימלוגה רישכמהמ המכ ייפ
 םינומשו האמ לש היינפ העציב זוז
 לש חותיפל החוכ לכב המתרנו תולעמ
 'הליטה 1963 תנשב םנמאו .הלשמ בשחמ
 -מ ןושארה בשחמה תא קושל הרבחה
 תורחתהל לחהש ,18)/--701 :הרוציי
 טעמכ ףלחוה 701-ה .טאזט36-ז-ב
 -ה לומ ותחלצהש 1811--650 י"ע דימ
 תלהנה תא וליפא המיהדה .שאתבס
 .המצע זמן[

 -רוטסיהה םיבהואש יפכ -- "וליא,,
 1מוַז זא ההמהמתה -- ןיימדל םינוי
 -ב דימ טעמכ הריכה אלול ,רתוי תצק
 התיהו טרקאו ילשומ תייחדב התועט
 תיה ...ססבתהל שאזטב6-ל תרשפאמ
 הנושארה התיה אל 198% .תרחא "לכה,

 לבא בשחמב ןומטה לאיצנטופב ריכהל
 .הב רוזחל הזירז קיפסמ התיה

 .רוטסיסנרטה םע הרק, רבדה ותוא

 תודבעממ 1948-ב אציש ,רוטסיסנרטה
 םבל תמושת תא הנושארל דצ ,ןופלט-לב
 '-ש הלא ויה םהו שאזט\ב6 יסדנהמ לש
 -ה ןושארה בשחמה תא קושל וסינכה
 (שאזט26 םירוטסיסנרט לע ססובמ
 טשאזטב6 וחתפ ךכבו .50116 50916 80)
 18% .םיבשחמ לש ינשה רודה ןדיע תא
 רצומ םע קושה לע (1958) זא הצחל
 : תורפופש לע ןיידע ססובמה שדח
 ימינפה ףרגומסייסה םלוא ה. .9
 -סמ התיה 18% .בוש לעפ וז הרבח לש
 תרפופשה תא ףילחהל הרהמו הזירז קיפ
 ,הנש ךותו .םירוטסיסנרטב '709'-ה לש
 -ולונכטה תיזחל הדמצנו הרבחה הרוח
 וק לכ תא הרימה ,הבר הפונתבו תיג
 (180| -- םירוטסיסנרטל הלש רוצייה
0 ,1401 ,7070). 

 -ש רורב :וילאמ ןבומ הארנ הז םוייה
 תונשב ,זא לבא .םירוטסיסנרטל ורבע
 זורוב .ךכ לכ רורב היה אל הז ,םישימחה
 -לע לע השקעתה לשמל (םועעסוג8פ)
 יבשחמב "המחלג,,ו תורפופשה לש ןתונוי
 םהל םג זאש 1961 תנש דע יגשה רודה
 .הנומתה הרהבתנ

 םיששה תונש לש הינשה תיצחמב
 -ה ,תססובמו הרישע הלודג 1)18 התיה
 -ניקרפ יקוחמ המכ י"פע .הלש היה קוש
 -ל התע תופצל היה ךירצ ,םיעודיה ןוס
 -רמש "םיקרוע תודייתסה, לש ךילהת
 181 לבא .םירוענה תושיגר ןדבואו תונ
 רבכ הנפדה ירזשכ םגש החיכוהו הרזח
 -והל,, איה העדי ,השאר לע הוולשב וחנ
 -ה תוטלחהמ תגסלו "עבוכה תא דיר
 .לומתא

 תוקהל לש (? ןיידעו) התיה הריוואה
 -ב סוגנל םיסנמה םירמו םיבער םיבאז
 לש הקיחב חנומה קושה לש ןמשה חתנ
 לש םירצומה וקל ודמצנ 80 א
 -ב תוכזל הרטמב םיריחמ ודירוהו 17
 לש דגנה תכמ .360//1880 לש תוחוקל

 (39 דומעב ךשמה)
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 1978/79 תנשל א''ליא תצעומ ירבח

 ןויבח בד רמ -- א"ליא אישנ

 םירבח 27 תב -- הצעומה ירבח

 ןולא .י רמ
 ןיקלא .ג רמ
 ץיבורוב .י רד
 ןייטשרוב .מ רמ
 ךולב .א רמ
 טשב-ןב מ רמ
 בכוכ-ןב .ע רמ
 ןמרטוג .מ רד
 תונרג .ד 'גניא
 טרובלה .מ רמ
 לגס-יולה .ר מ"לא
 יננח .מ רייד
 ןהכ .ד רמ
 הטינומ .י רמ
 ךווטימ .ד רד
 דמלמ .מ רמ
 רידנ .מ מ"לא
 ןמיונ .ז 'פורפ
 לקנרפ .א 'פורפ
 טמיצ .כ רמ
 ביבר .י 'פורפ
 לזיר .צ 'פורפ
 רטייר .א 'פורפ
 ןמבייר .ע מלא
 הקיוש יריד
 שילש .ש רמ
 ןורש .ע ר"ד

 מ''עב (לארשי) מ .ב ל
 ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
 ביבא-לת תטיסרבינוא
 מ"עב םכט
 תיריוא הישעת
 לארשיל ימואל קנב
 ןליא-רב תטיסרבינוא
 -מי"'עב תוכרעמ ללמכ
 ןוחטבה דרשמ -- ל"אפר

 'תושו אדיורב דרש
 ל"הצ
 ןוירוג-ןב 'תטיסרבינוא
 מ"עב (לארשי) .מ .ב .י
 םילמגה תושר
 מ"עב וינבו ךווטימ .א יי -- ריס .נ
 מ"'עב ט"ייחמ
 ל"הצ
 ביבא-לת תטיסרבינוא
 עדמל ןמצייו ןוכמ
 לע-לא תרבח
 .מ .ב = יעדמ יזכרמ -- ןוינכטה
 עדמל ןמצייו ןוכמ
 ןוינכטה
 ל"הצ
 ןליא-רב תטיסרבינוא
 מ"עב וינבו ךווטימ .א .,י -- .ר .יס .נ

 מ''עב (לארשי) הטד לורטנוק

 "בשוח השעמ,ל רמוח תשגה
 שיגהל שו תכרעמל םיבתכמו תוכתכ ,םירמאמ

 שי  ,(םיינוגרא םיניינעו תועדומ ללוכ) תרחא תובתכתה .ישארה
 .א"ליא תוריכזמל חולשל

 םע הביתכ תנוכמב םיפפדומ תויהל םיכירצ הבתכו רמאמ לכ
 אלל החצ תירבע לע דיפקהל שי .םיבחר םיילושו םילופכ םיחוור
 םינותנ דוביע יחנומל ןולימב רזעיהל ץלמומ ךכ םשל .יזעול לולב
 .א"ליא תאצוהב 1975 (יערא תרודהמ)

 ריינ וא ןבל רינ לע רוחש שוטב םיירוקמ םיטוטרש שיגהל שו
 דרפנב שיגהל שי .ןבל קירבמ ריינ לע םיירוקמ םימוליצ ;טוטרש
 -ויצה תא רפסמל שי ןכ .רויצ לכל דחא לילמת ,םילילמת תמישר
 .טסכטב רויצ לכ םוקימ ןייצלו םיר

 ןיב .הילא חלשנש רמוח ריזחהל תבייחתמ תכרעמה ןיא
 .רוא האר אלש ןיבו ספדוהש
 ו

 כ

 יפלק תדעו תבישי לכיטרפ
 ה -

 א/יליא ןונקת יונישו א'ליא תודסומל תוריחב
 26.1.78 םוימ

 הדעווה ר"וי -- ילמרכ .ד רמ :וחכנ

 רבח -- ץיבובוקעי .ש רמ
 רבח -- רלימ .ג רמ
 .הדעווה תריכזמ -- ןמרפוק .ר 'בג

 הלהנתה א"ליא תודסומל העבצהה יכ העבק הדעווה
 .הרדסכ ,ראודב
 -תה דוגיאה ןונקתב יונישל העבצהה יכ העבק הדעווה
 .הרדסכ ,ראודב הלהנ
 ולספנ םהמ ;תולוק 517 ועיבצה ,תולוקה 1,350 ללכמ
 -דמה ודירוה) םתוהזל היה רשפא-יאו 'תויה ,תולוק 5
 ןמ 34.2% = תולוק 462 םירשכ תולוק ועיבצה .(תוקב
 .םיעיבצמה
 םירבח 375 ועיבצה א"ליא ןונקתב יוניש דעב
 םירבח 29 ועיבצה א"ליא ןונקתב יוניש דגנ
 .םירבח 5 וענמג
 .םירבח 27 תב דוגיאה תצעומל תוריחבה תואצות
 םינהכמה םירבחה 14-ל ףסונב םישדח םירבח 13 ורחבנ
 .דוגיאה לש ןונקתה י"פע תפסונ הנוהכ

 :ורבצש תולוקה רפסמו ורחכנש םידמעומה תמישר

 24 יננח .מ ריד 4
 205 לקנרפ .א 'פורפ 2
 213 ןולא .י רמ 3
 208 ץיבורוב .י רייד 4
 224 ןורש .ע ריד 5
 15 ןמיונ .ז .'פורפ 6
 |58 תונרג .ד 'גניא /
 1.09 הקיוש .י רד 8
 107 לזיר .צ 'פורפ 9
 14 שילש ,ש רמ 10
 12 הטינומ .י רמ | 1
 140 - ןמכייר .ע מ"לא | .2
 11 ןמרטוג .מ ר"ד | )3

 ו-7

 / א"מימ ךירדמ
 ךרועל

 הריכמל אצמנו רואל הצי 0
 יצרא בשחמ ימושייל ךירדמ

 .(א''מימ) 7

 ייל 50.-- בוקה ריחמ

 תוריכזמל ונפי סיניינועמה
 .םילשורי ,13009 .ד.ת אליא

 יצבוק הריכמל סםיאצמנ
 .אליא יסנכ לש תואצרה

 -ל תורכינ תוחנה  וגתני
 .הרדסה לכ ישכור'

 . 1978 ץרמ -- 'בשוח השעמ,

 תכרעמל םיבתכמ
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 א''ליא סנכב הדועטה

 דובכל
 א"ליא תצעומ

 ."םעפ ףא רשאמ רחואמ בטומ,, תניחבמ אב הז יבתכמ

 םוקמה תמאתה ,סנכה ןוגרא ןפואל סחייתמ יניא
 דחא עוריאל סחייתהל ינוצרב .סנכה ןכותלו ,הזכש סוניכל
 .שפנ טאש יב ררועש סנכב

 הנגרואש תיטרקוטסיראה םיירהצה תדועסל הנווכה
 המוב רמ לש ותאצרהשכ ,סנכה יאבמ םייוסמ טנמגסל
 .חוניקכ הב תשמשמ טיבש

 םאות הזכש ריחמב הדועס ןוגראש רובס יניא תישאר
 י"ל 60 תפסותב) ויתורטמו ויפוא ,דוגיאה ידיקפת תא
 .("הבסק,,ב דועסלו העמק ןיפצהל היה רשפא

 תולבק ישיגמ וא ןוממ ילעבל קרש רובס יניא תינש
 ,טיבש המוב רמ לש ותאצרה תא עומשל תושרה הנוהנ
 .םידונמ ץוחב תבשל םיכיְרצ ראשהש דועב

 םלוא ,אחינ היהיש ריחמ לכב דועסל תורשפא ןגראל
 והז ,יזכרמ ימשר עוריאל וזכש השיבמ הדועס ךופהל
 ילארשיה דוגיאבש רבסש ימל יחל תריטס הווהמה השעמ
 ילעב חרכהב אל םה האמה ילעב ,היצמרופניא דוביעל
 ,העדה

 .בוש ונשי אל ולא ןוגכ תועפותש הווקת תישיא ינא

 םכתוסחייתה ,הז יבתכמ תלבק רושיא לע םכל הדוא
 השעמ,, דוגיאה ןולעב ומוסריפ לע םכל הדוא ןכו ,וילא
 ."בשוח

 הכי בב

 רמתיא רומ
 ימואל קנב דיל למגה תופוק
 ביבא-לת ,19 דלישטור 'דש

 א''ליא תלהנה תבושת

 דובכל
 רומ רמתיא רמ

 -רואש תיטרקוטסירא םירֶהצ תדועס תאז התיה אל
 ולכי םלוכ אלש הביסה .סנכה יאבמ םייוסמ קלחל הנג
 רתויל לכואה רדחב םוקמ היה אלש םושמ איה ףתתשהל
 .שיא :300-מ

 ידי לע עבקנ אוהו ,זרפומ היה אל אוה ,ריחמל רשא
 .א"ליא תלהנה ידי לע אלו ןוטליה ןולמ

 תא ןיבמו ךיתורעה תא לבקמ ינא תאז םע דחי
 ענמת אבהל יכ חינמ ינא .אשונל תירוביצה תושיגרה
 קלחב עוגפל  םילולעה הלאכ םירודיסמ א"ליא תלהנה
 .םירבחה רוביצמ

 ,הכרבב

 ןולא לאיחי
 א"ליא תלהנה רוי
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 גוו1טגת1 ןכסעוןכ]וסזה] הח6 1חז0ז[806 טוזטטוזפ 1 קוט
 681 הקק]ןטבוגסמפ 1] 0 יש]ונסו 0 טטתזסה 1[ גוזגק]6-

 ןהטמ(00 טע אטו 5 וטטהתט]טטע

 1978 ףרמ -- ייבשוח השעמ),

 טסתוגוהטס 1[וסגז 6!הנוסז הטסטז 4]ו6 |ונפ]\ טספו - 0 טו

 זס]והטנזץ 01 501דוצםזשב ₪|ו6 זעסחש א1[[ טס זטוצבז

 והטזס "*ט]וגככ66 * 50 [1ועבצ6 רע]גסצש 1ספ16ה] ןכסז[סוווםס

 פה 0

 2. דוס וונז6]80 01 1116 6]וזנ

 (סוהגקט(טז (טט]ומס]סשע 1% םסוא ]גו ץטבזפ 016 (טז

 ץסטתפ). 5106 115 טסטוהמנהט 11 ]וגפ טסטה ]וב ורטס

 טע ב 116100]ע טסותק6זוזוטס 1800 10 סצס1סק 185101 ןקז0-

 0055018, 13ז80ז תוסווסזוספ, ₪6 ומס10 10114010 טטהוקס-

 השתזפ. 1ג6 הוספו 3ק6טוהטט[גז טזטהא-1תזסטק]ופ וה ]ג10-

 זס 1טטותס]טטע !ופצש 1האשמ כ]םסס וצ1ז|ו ]נט 1ח110006-

 ווטמ 0[ גהו00זם160 טועסטנוזע וח ז|וס סה 1960%%. פושט

 ו!וסמ ]ו 6051 01 תרהאנתוטתו-6סתוק]סאו זץ 615 6

 ראו בט 01 בת ₪ 1הזקס-50816 וג 0טז הוס ]וב 0

 08800 11411צ שטחפ18ה1. 110ושטצסז , 1]וט טגתנטסז 0[ 6סווק0-

 תטמ(פ סח 1]ו6 168 [ובפ 1חטזסהפ00 טע %0ט014] טז 0[

 תו :
 \1סתט|וזגט ט]וגק ט]וםזםט101ו81105 416 60 תוקהז60 וה

 ךבט]ט 1 [טז ותסתוסתטצ םחש 10810 הזזגץפ. 111670 18 הס

 גתוטגססת 14[ טס בז6 אקקזסהט]וומַפ ז|וסוז [ןתווז8 0

 טזסואז]ו; ז]ו6 ז60תת1ףטספ 01 00]6וזסמ !!(!סקז8קתש זס

 ש6|| 6תסטפג ₪ת0651000 10 קסתמנומ 8

 1ה6ז68565 1ה 6סתוקסה6מ( 660811105. 4ת01]וסז אע
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 311412 בם6 ססתוקסהסה18 6ווזזסת]ע 067051160 ןת 165

 01 םזסתונס 0181101618. \%6 בז 58ז1]] טסזע תוטס]ו ות 6

 הובטזס5ס0ק10 00 וו ]ומס 16 ]ו סט[ ]גת 0605 טס
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 %טסק6 01 תוהטזס-10טוגס1טשע . .1]וגפ 11/18 104011ע .60ח-
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 תטוסז סח 8 ס]וגק" \צו|] |\בע6 ט6סח טסזח.
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 ךרוש 1וגזטז6 01 16 5011ש8ז6 גחון ג|]| קטו

 ופאס 1]ו6 060ה6]0 1 תוסט]ופמ16] עפ (6]וספ [טסא 1[ואס 4

 פטתש ב 5ט]וטט] קוטתוט. ,\ תרוו]ז1זש66 ט] !1זמווצבז6 הןכ]1-

 טו 1!| גהש]ט6 01 01 טסתוןכו]טע< טטז ם150 6

 תו טטוושח 1 ₪1 ]ווטזהזט]וטה] ג 1618110081 0211 5

 וו8 שט]| ₪8 זמגתש טטונמוסמ ט1סומ6ה 18 01 שט זסח1 5011-

 זס , 1תט)טטנוופ טטתוקטנזטז סקטווז!חפ 581015. /\< 5

 "גטו 1. 310 0111]וגט שווק 6]ו גז 616ז19(ןטצ-

 \צשוז רוזן

 115/ק < \\ו0זת-זטחופ

 10 200 200 א

 15 15 א 208

 1980 * 500 א 3א
500 ]20 * 1985 

 1990 + 800 א 0

 * 0ז001606]0 טומה (ט.



 1. [ח(ז00ט60ו0ה

 דוו6 ק6זשהפנטס ח41טז6 01 61600ז0ח16 60 תק 68 תו

 פטז6]ץ 06 8קקהז6ת( +0 41. םתפח6 1ה0050805 2:76

 וסקס|וחש טתה6ת :ה0וז 1תוק401 תו 860 0ה6% 36 |

 3קתתשותפ טק 6ט6ת/שת6ת6. \/ס אס 6 ונוס ל

 16ם ץ6גת 820, 1048 תוגא6פ 0[ תו6083ת168] 094065 |

 שסט]6 6 ות 3 טעסז]0-ו106 071815-000667 ()ז 1081 6ת81ַ-

 םסזת נת 6010280, 1 [[ותסופ, 63[ |
 [1גחוחוסז 23002160 ות 1936 (זסחו 6 .

 עתוטסזצו!ע 01 א1טהוטה, ושגזת 4 60ןסוסתוב
 ות תוגזתסתוב [103] 5181131165 תח6 8 ?ת.כ
 זת 1938 ומ (ת6 536 11610. [:ס11סשותש
 נצ ז60םזת +0 1]ו6 11ת1166 513068, כז.
 [[גתותג6ז [הטקתז 81 00]טתוס]ב [101עסז-
 51זע בת [[טת[סז 601126, טסזת ןח אסש
 צסנא 610צ. ]ם 1951, ח6 ]סות6ש6 6
 60 תוקטז6* | 26קהתזתוסתז 06 106
 1יזגתא]ות 1ת5111016 ות ]111106023 4
 56תוסז 5141[ "תקומ66ז:. [ת 1955, 6
 עג8 גקקסות+66 [כוז600ז 01 116 (0תוטבס [:טזטק6בה 60 תוקן(
 0616, 'ז3תא(טז( בחו )[ב]ת, (20זתובתע. 1.406ז 16 טע01א66 [0ז

 זת6 22010 6 סזקסזבזנסת 01 4167103, וע טז6 6 100% 04186
 116 1תו[וב] 66%קת 01 ]6 \[1תטז6 א[בת (יסתותוטתו68(ןסת5 578-

 ז6תו. [ח 1בתטבזע סז 1963, כז. 11בחות16ז ז01]6ת60 52677 1)ח1שג6 |
 גת \/ב5ןוותזסת 6. כז. [[3תותוז 45 567/60 25 2 21760107 01 ת6 =

 /\חו6תוסבה [606ז201:0ת 01 1ת(סזחוב[וסת 0700658:8 5
 עתטסז 16 09818 01 47125, |16 וש/ב8 תבחו60 5016000 2ת6 166ת-
 תט]סטע ?זסקזפתו ובותתובת 107 106 זס אס[ ו
 60 תוסזטתס6 זטת6 1973. 166 ע68ז8 12168 16 35%טתו66 0[
 זט3קסתצוס 16 [סע ]16 1976 אבזנסת3] 6סתוקוט(טז 60106000 5

 165 60 ת0ת6ה06 6 11זתובת.
 % כז. 11בתוחוטז 15 בח .4 0]גח01 זס 0550 21 6 חו שח- :

 סזפוזע בת 3 \/151ז1תש קז0 165501 81 186 1ח6ו0507121 (?01!סק6 01 106 =
 \זחו60 [:01608, טסזה ות \/ב5תנתקזסמ. 716 18 ב 2351 6 תבוזחובח 0

 1ת6 \/ב5הוהפ+סת 632167 0[ (16 45500120נ00ת [ס0ז 6 וקט(ע
 11ג6ותטתע גחש תוסזש ז606ת01ע 6 ועבפ 6160166 10 16
 סתוק6 08ק112] הסקוסת. -654[0ו008] סזקההו24וו0ת5, 60 ועתנסה

 וש םס]סתפצ, 101066 10 116 708 403661 01 50160005, 6 |
 4550012110 [סז 176 //6צבתס6החו6ת+ 01 5016ה06, 1116 41
 רוב1ה6תוב 10ב] 50016, בת6 6 .\ תוסחוסבה 51 0

0 
 6עסטזתט(108, 88 6160166 תוטחוסטז 01 (]16 205010 6
 א תוטזוטב, םת6 ב 56הזסנ %916תוס6ז 01 16 10 [16 בת 6
 רק611סוע 01 (16 3 תוסזנסבה /100(4550013 6 \ בת

 010006, 1116 .458001810ת 01 6 וסט? 06
 15 בח 116 סא סו 40306ח1ע 01 5
 < תו6ת ₪ 6 18 4150 ה תו6תוססז 01 זו

 60/6. ]חת 1טת6 0 1973 116 בפ ק1ששת 606 סחוס
 118ת-01-106-צ טז 6 = +חס בוב לת

.550010100 

 /\ 0760886 01 16 [ט1וטת6 1 0

 ( 71 118 הת 6
 סח וחיט6, ו/בפ!ועועוסוה 06. 5/1

 סט ]ב00 טבת סטפ 160000 (0 טת6 60 תו מוסת 0טחסמ]-

 גחה(סז: 7]וס **א[גזםס]6" 01 16]1 ())וזק. 1.הז80-50810 1ח1טז01ןסת

 ססתזוחטספ 11% 4510טת0והע קזספזטפ8 בת6 60תותוסזטומ11ן/ 6

 000511105 01 סת]ע 1ושס ץסבזצ ג60 גז ב1010 00501660; 116 100 א

 ס]וק 18 546 10 06 סת 5000ז8] 0זבוטנתק 0סבז05. 1\1טז6 5ע806ח1

 בז]ו0105(00(1 111 6א[ונטוז 1תסז6451חא ןכהז8110]ו58תו הח6 תוס0131-

 גוע. 4ת הטב|גהס)ס 0[ תסש  ''ובז0-שע66" 6סתוקסת6ת(< 1

 גת01006 ןוגטזבזס]נס8] בת0 5800141176 תו6חוסץנטפ, ק1ק6]!ת6 46

 בזזבע כזסט6550ז8; 0812 %600ז1(ע \טנ]] ם6 קזסטנ6060 (זסטפה 0זץק-

 1סז3ס]ו16 112108816. 1-1ת811ש, ססתוקטז6ז תס(ושסזאפ ט1][1 6

 1ה6 תגס!60זוס ז156 01 ז|ו6ה 11תו0-5וגז!תש 800651015 85 ו100-
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 1978 ץרמ - ייבשוח השעמ,

 | הכרדהה זכרמ -- רוצייהו

 -ל דעוימ הלועפה םש

 :בחרה להקל םיסרול

 -- :םוכולהת תרקב

 00 םיסדנהמ : ' היצלומיסו הקימניד
 20 ,דויצ יציפמו םינרישכמ םיסדנהמ היישעתב  תויטמוטוא הרקב תוכרעמ ןונכת
 50 , םירקוחו םירומ . = :
 .0 םיאמיכו םיסדנהמ תוכתמ יופיצ סרוק

 : תיתרפיס הקינורטקלא

 6 םירקוחו םירומ םיאנכטו םיסדנהמ הדבעמו יסיסב סרוק -- היישעתב םייגול םילגעמ
 םייתיישעת 1.51, 1181 םייתרפס םיביכר םושיי

 . 8 םירקוחו םירומ םיאנכטו םיסדנהמ \ הרקבו דוקיפ תכרעמב

 / תונכתו ינימ יבשחמ

 <: 0 םיאסדנהו םיאנכט ,םיסדנהמ יסיסב -- ןטקה בשחמה תונכת
 66 םיאסדנהו םיאנכט ,םיסדנהמ םדקתמ -- ןטקה בשחמה תונכת

 רקימ יבשה

 0% םירקוחו םירומ םיאנכטו םיסדנהימ ורקימ יבשחמ תוכרעמ ןונכתב אנדס

 םיסדנהמ הקיגולב קרפ ללוכ -- ורקימ יבשחמ תוכרעמ ןונכתב אנדס

 הקזהאו רושכמ

 5 םיסדנהמ ץספעהנרתנה 16 1.0816 6021201168 אשונב אנדס

 56 םיארחאו הדובע ילהנמ רדה-ירפ ירצומל םילעפמב היצמוטוא
 50 םיארחאו הדובע ילהנמ רדה"ירפ ירצומל םילעפמב רושכמ תקזחא
 7 םיארחאו הדובע ילהנמ רדה-ירפ ירצומל םילעפמב רויס
 12 םירקוחו םירומ הניקתו תוקייודמ תודידמ

 ןויע ימי

 םיכילהת תרקב

 1 םילייכנמ ,םילהנמ םיינשדח םירקבב שומישה תונכתיהו םיכילהמ תרקב תויאדכ

 תיתרפיס הרקב

 םיאסדגה ,םיסדנהמ ,םיל"כנמ ,םילהנמ אוגמסע1081 60תו101 (א. 0.)
 7 םינרישכמו םירקוח םירומ

 תונכתו ינימ בשחמ

 7 םיל"כנמסו םיל"כנמ ורקימ תמועל ינימ תויורשפא ןיב האוושה

 ד : םירומ . יתימא ןמזב :תונכת

 7 םינרישכמו םיאסדנה ,םיאנכט ,היישעתו ל"הצ םהמ קופינו םינסחמ בושחמ
 8 םינרישכמו םיאסדנה ,םיאנכט ,םיסדנהמ םיילמשח םיעונמ תסמעהל הרקב
 םייעדמ םיינכמו םייטפוא םירישכמ תקזחא
 7 םינרישכמו םיאסדנה ,םיאנכט ,םיסדנהמ וכו םיינזאמ ,תומלצמ)
 (םככררכוכותממממ

 .(03) 425131--2--3 :םינופלט ,ביבא-לת 33010 ד"ת ,תיתיישעת היצמוטואל ןוכמב לבקל ןתינ םיפסונ םיטרפ

 1978 ףרמ -- ''בשוח השעמ,,
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 ,00אטמא*ת תועצמאב

 יתוריש

 !הנכת-תבסה תויעבב תלקתנ םאה

 הבסהה תויעב תא תרתפ םאה

 ! תונקיידבו תוריהמב

 !!!רתוי בוטו תאז ונישע ונחנא %

 :השדה בשחמ-תפש

 הפשל הפשמ בשחמ-תוינכת תבסה עצבנ

 .גוס לכמ בשחמל בשחממו

 הנכת-תבסהל 60אטתתתמא ךרובע התפנ

 .ךיכרצל םאתהב

 .הנכת-תבסה עצבל דציכ ץועי: ךל קינענ

 םישדחה הבסהה-יעצמאב ךןתוא |ןכדענ

 .ךתורישל דימענש

 .ת .ה .ש

 הנכתל הבסה

 : םיאבה 00אטמתעפת5פ-ה ידיימ שומישל ונידיב
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